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TAMPEREEN MARATONKLUBI ry:n TOIMINTASÄÄNNÖT  

(Hyväksytty seuran ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2018, PRH:n hyväksynyt 26.10.2018) 

 

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Tampereen Maratonklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on perustettu 
nimellä Varalan Maratonklubi marraskuun 12. päivänä 2000. Nimi otettiin alun perin käyttöön 30.6.1997, 
jolloin maratontoiminta alkoi Varalan Urheiluopiston urheiluseuran Varala Tiimi ry:n jaostona. Nimi on 
vaihdettu muotoon Tampereen Maratonklubi ry 11.8.2013 jäsenkokouksen päätöksellä. Yhdistyksestä 
käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on koko 
Suomi. 

 

2 § Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman 
moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

  

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

1. Tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, koulutus-, valmennus-, harjoitus-, nuoriso-, tiedotus- ja suhdetoimintaa, 
kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja 
henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia. 

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden 
yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen 
ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. 

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa 

- vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä 

- hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen 
urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja 
bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.  

 

 4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä  

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran kokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat 
noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. 

 

5 § Seuran jäsenet 

Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä, aiemmin hyväksyttyjä ainaisjäseniä, kunniajäseniä, kunniapuheenjohtajia 
ja kannatusjäseniä. 

Seuran vuosijäseneksi voi hallitus kokouksessaan hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran 
sääntöjä ja päätöksiä. Vuosijäseneksi hyväksyttävän on ennen jäseneksi hyväksymistä, suoritettava seuran 



 

TOIMINTASÄÄNNÖT 

14.10.2018 

 2 (6) 

 

ohjelmassa olevan urheilulajin maratonmatka, kuten maantie- tai polkumaraton, maratonhiihto tai triatlonin 
puolimatka, tai valmistuttava Tampereen Maratonklubin omasta seuran ohjelmassa olevan urheilulajin 
koulusta.  

Uusia ainaisjäseniä ei nimetä. 

Kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran pitkäaikainen jäsen, joka on erittäin 
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran pitkäaikainen jäsen, joka on 
toiminut seuran puheenjohtajana erityisen ansiokkaasti. 

Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti enintään kaksi (2) ja kunniajäseniä enintään kuusi (6). 

Kunniapuheenjohtaja- ja kunniajäsenehdokkaat valitsee seuran varsinaisen kokouksen nimeämä 3-5 
jäseninen toimikunta. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet kutsuu seuraava varsinainen kokous. 

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee 
seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on 
puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.  

  

6 § Seurasta eroaminen  

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Ero 
katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa 
sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

 

7 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun v uoksi 

Hallitus voi erottaa vuosijäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan. Päätös tulee voimaan heti ja 
saatetaan asianomaisen tietoon. Jäsenmaksun laiminlyömisen vuoksi erotetulla jäsenellä on mahdollisuus 
hakea jäsenyyttä uudelleen normaalin hakumenettelyn kautta. 

 

8 § Jäsenen erottaminen muista syistä ja muut kurin pitotoimet 

Seuran jäsen on sitoutunut noudattamaan seuran ja niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai 
niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä, urheilun eettisiä periaatteita ja kulloinkin voimassa 
olevaa antidopingsäännöstöä. Hallitus päättää niiden vastaisen toiminnan perusteella määrättävistä 
erottamisista ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin 
noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemesta voi 
kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä 
vahvistetulla tavalla.  

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua kirjatun 
kirjeen lähettämisestä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.  

Edellä mainituilla perusteilla erotettavaksi tulevalla tai kurinpitotoimien kohteeksi joutuvalla jäsenellä on 
oikeus tulla hallituksen kokouksessa kuulluksi ennen päätöstä. Hänellä on myös oikeus ottaa mukaan 
kuulemiseen yksi asian hyvin tunteva tukihenkilö. Hänellä on oikeus valittaa päätöksestä seuran 
kokoukselle, jolloin erottamisasia käsitellään seuraavassa varsinaisessa seuran kokouksessa. Hänellä on 
myös oikeus omalla kustannuksellaan valittaa Urheilun Oikeusturvalautakuntaan. 
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9 § Liittymis- ja jäsenmaksut 

Vuosijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää 
vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä, kunniapuheenjohtajilta ja aiemmin hyväksytyiltä 
ainaisjäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. 

 

10 § Seuran varsinaiset kokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen 30.4. mennessä ja syyskokouksen 15.12. 
mennessä hallituksen määrääminä päivinä. Kutsu varsinaiseen kokoukseen on esityslistoineen julkaistava 
vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran www-sivuilla ja lähetettävä sähköpostilla osoitteensa antaneille 
jäsenille. 

Asioista, jotka seuran jäsenet haluavat kevätkokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen 
esitys 15.1. mennessä ja asioista, jotka seuran jäsenet haluavat syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä 
hallitukselle kirjallinen esitys 31.8. mennessä. 

Seuran kokouksessa ei saa tehdä päätöstä asiasta, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 

11 § Kevätkokous 

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

12 § Syyskokous 

 Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Päätetään, mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena  

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä  

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus 
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8. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 

9. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio  

10. Valitaan jäsenten keskuudesta seuran puheenjohtaja joka toinen vuosi 

11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 

12. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja kesken kautta eronneiden tilalle loppukaudeksi  

13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jos tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö ei 
varatilintarkastajaa tarvitse valita 

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

13 § Seuran ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin 
päättää tai kun vähintään yksi kahdeskymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn 
asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen vaatimuksen. 

Hallituksen on viipymättä, vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Ylimääräisen kokouksen 
kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla vaatimuksen. 

 

14 § Pöytäkirjat 

Seuran, sen hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. 

Seuran kokouksen pöytäkirjan tarkastavat pöytäkirjantarkastajat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja 
ja sihteeri. 

Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjan tarkastavat läsnäolleet jäsenet. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja 
ja sihteeri. 

  

15 § Äänestys 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit 
ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali 
ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta 
täyttäneellä vuosijäsenellä sekä kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja ainaisjäsenellä, on yksi ääni. 
Valtakirjalla ei saa äänestää.  

  

16 § Seuran hallinto 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja 
kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6-10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. 
Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. 
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Kesken toimikautta eronneen puheenjohtajan tilalle valitaan uusi loppukaudeksi seuraavassa varsinaisessa 
kokouksessa. Kesken kautta eronneen hallituksen jäsenen tilalle voidaan valita uusi jäsen loppukaudeksi 
seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. Kesken kautta eronneiden tilalle valittujen toimikausi alkaa 
kokouspäivänä. 

Puheenjohtajan perättäisten toimikausien lukumäärä voi olla enintään kolme eli enintään kuusi vuotta. 
Hallituksen jäsenen perättäisten kausien määrää ei ole rajattu. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus valitsee lisäksi 
muut tarvittavat toimihenkilöt ja jaostojen puheenjohtajat, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen 
lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 

2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 

3. Päättää tarvittavista jaostoista ja niiden puheenjohtajista 

4. Ohjata ja valvoa jaostojen toimintaa 

5. Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous 

6. Vastata seuran taloudesta 

7. Pitää jäsenluetteloa 

8. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 

9. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 

12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 

14. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 

15. Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.  

  

17 § Tilivuosi  

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.  

  

18 § Nimenkirjoittajat 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai 
hallituksen valtuuttama seuran jäsen ja yksi hallituksen jäsen yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-
ikäisiä. 
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19 § Jaostot 

Seuran urheilutoimintaa tai muuta seuran kannalta merkittävää toimintaa voidaan harjoittaa jaostoissa. 
Jaostolla on hallituksen vahvistama puheenjohtaja, joka laatii jaostolle toimintasuunnitelman ja talousarvion, 
jotka liitetään osaksi syyskokoukselle esitettävää seuran toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Jaoston 
puheenjohtaja raportoi toiminnasta seuran hallitukselle. 

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä 
hallituksen päätösten ja toimintalinjausten puitteissa kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston 
tekemät oikeustoimet. Oleelliset poikkeamat toimintasuunnitelmasta tai talousarviosta on etukäteen 
hyväksytettävä hallituksella.  

 

20 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

  

21 § Seuran purkaminen 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.  

  

22 § Seuran varojen luovuttaminen 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta 
edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä 
toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 


